
FORM EVALUASI KEGIATAN 

Judul  

Contoh judul : Pembelajaran di PAUD X dalam Penerapan Mata Kuliah Character Building 

bersama Teach For Indonesia (TFI)  

 

 
Nama kelompok   :  

Nama dan NIM Ketua Kelompok :  

Nama dan NIM Tim yang hadir  : 

-   

-  

-  

-  

-  

 

Form Evaluasi ini adalah dengan tujuan memberikan masukan dari kegiatan yang telah di lakukan di setiap 

kegiatan.  

Dengan harapan apabila adanya masukan yang bersifat positif membangun dapat memberikan pembelajaran 

yang positif juga agar dapat lebih di tingkatkan. 

Form Evaluasi ini diharapkan dapat diisi sejujurnya oleh siapapun yang berwenang untuk menyampaikan 

hal-hal yang menjadi fokus pembelajaran dari Nilai-nilai :  

1. Tanggung Jawab 

2. Jujuran 

3. Disiplin 

4. Toleran 

5. Peduli  

 

Evaluasi dari Volunteer :  

- Jumlah Kehadiran tim  : lengkap/ tidak lengkap (coret salah satu)   

- Alasan yang tidak hadir  :  

- Koordinasi dalam tim  : baik/ cukup/ kurang  

- Kehadiran tepat waktu  : ya / tidak (coret salah satu)  

- Alasan kehadiran tidak tepat waktu (jika tidak tepat waktu)  

- Siapa yang menurut tim, di kegiatan ini melakukan kegiatan dengan sangat baik?  

- Siapa yang menurut tim, di kegiatan ini melakukan kegiatan masih harus diperbaiki?  

 

Evaluasi dari Sekolah/ Komunitas/ NGO/ TFI :  

- Apakah tim hadir tepat waktu sesuai yang di janjikan? ya/ tidak (coret salah satu)  

- Apakah tim berlaku sopan dan santun? ya/ tidak (coret salah satu)  

- Apakah tim menggunakan atribut Mahasiswa (jaket almamater)? ya/ tidak (coret salah satu)  

- Apakah tim menggunakan pakaian yang sopan? ya/ tidak (coret salah satu) 

- Apakah semua tim yang hadir menjalankan tugas? ya/ tidak (coret salah satu)  

- Jika ada tim yang hadir dan tidak menjalankan tugas, sebutkan nama dan alasan :  

……………………………………………………………………………………….. 

 

Saran dari Sekolah/ Komunitas/ NGO/ TFI :  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Jakarta,  

Ttd,  

 

 

(nama ketua)       (nama tim 1)       (nama tim 2) (dst) 

 

Sekolah,  

 

 

(nama Kepala Sekolah/ guru yang berwenang)  

 

Note :  

Untuk Mahasiswa yang tanda tangan adalah yang hadir saja 

Untuk sekolah dilengkapi dengan cap sekolah  


